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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Praktik Separasi Sampah Plastik 

Daur ulang sampah plastik melibatkan pemulung, pengepul dan tempat-

tempat penampungan sampah. Tahap dalam daur ulang sampah plastik meliputi 

tahap pengumpulan dan tahap penyortiran. Di Tempat Pemrosesan Akhir sampah 

(TPA) Jatibarang, sejumlah pemulung dan pengepul telah bekerja sama untuk 

mengumpulkan sampah plastik guna didaur ulang. Pemulung akan 

mengumpulkan sampah plastik dari TPA untuk dijual ke pengepul. Para pengepul 

juga menerima sejumlah besar sampah plastik dari lapak-lapak sampah kecil yang 

khusus mengumpulkan sampah plastik. Rata-rata pengepul dan pemulung yang 

ditemui di TPA Jatibarang telah mengetahui dengan baik bagaimana melakukan 

separasi sampah plastik, sebelum dikirim ke pabrik daur ulang. Separasi sampah 

plastik wajib dilakukan, biasanya dengan mengumpulkan, membersihkan dan 

menyortir plastik. Setelah plastik diseparasi, plastik akan dikirimkan ke pabrik 

daur ulang dalam kondisi telah dikemas, rata-rata pengepul di TPA Jatibarang 

mengirimkan sampah plastiknya ke pabrik daur ulang yang ada di kota Solo. 

 

1. Tahap Pengumpulan 

Tahap pengumpulan dalam kegiatan daur ulang bertujuan untuk 

menghimpun sampah plastik dan memisahkan dari jenis sampah lainnya. 

Sampah plastik termasuk dalam kategori limbah padat perkotaan dan 

cenderung bercampur dengan material limbah lainnya. Sampah plastik yang 

dikumpulkan untuk didaur ulang cenderung didominasi oleh plastik 

thermoplast. Item plastik yang paling banyak dikumpulkan oleh para 

pemulung dan pengepul adalah item botol plastik jenis PET, HDPE dan PP. 

Kantung plastik, kantung pengemasan produk dan plastik wrap yang 

merupakan polimer LDPE. Menurut Rudolf (2017) plastik PET, HDPE dan 

PP memiliki tingkat daur ulang paling tinggi dari resin plastik lainnya. 

Walaupun plastik LDPE seperti plastik wrap, kantung plastik dan plastik 

kemasan produk, mendominasi aliran limbah plastik, tingkat daur ulangnya 

masih lebih rendah dari plastik PET. 
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Item sampah plastik yang tidak dikumpulkan oleh pemulung dan 

pengepul adalah plastik fleksibel yang terbuat dari polietilen. Contoh 

plastik kemasan fleksibel adalah plastik sachet shampoo, kemasan makanan 

ringan, kemasan minuman instan, kemasan deterjen, kemasan pewangi 

pakaian dan seluruh plastik kemasan yang dilapisi dengan aluminium foil. 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tidak ada permintaan daur 

ulang untuk plastik fleksibel. Pemulung dan pengepul tidak mengetahui 

pasti mengapa plastik fleksibel tidak didaur ulang. Analisis literatur 

mengenai daur ulang plastik kemasan fleksibel, kemudian menjawab 

pertanyaan mengapa plastik fleksibel, tidak didaur ulang. Menurut Martinez 

(2017) potensi daur ulang untuk plastik kemasan fleksibel sangat kecil, 

untuk mendaur ulang plastik fleksibel, dibutuhkan teknologi yang dapat 

memisahkan plastik dan aluminium foil, saat ini teknologi daur ulang 

plastik fleksibel masih dikembangkan dan hanya dimiliki oleh negara-

negara maju. 

Aluminium foil ditambahkan sebagai lembaran yang melapisi plastik 

fleksibel, tujuannya untuk melindungi produk dari kerusakan, akibat 

kontaminan atau cahaya. Saat proses daur ulang, aluminium foil harus 

dipisahkan dari polimer plastik agar tidak merusak produk yang dihasilkan. 

Aluminium sendiri dapat daur ulang, namun tidak dapat didaur ulang 

bersama dengan material plastik. Keterbatasan teknologi daur ulang lokal 

untuk plastik fleksibel, dapat menjadi alasan tidak ada permintaan daur 

ulang untuk plastik tersebut. Plastik fleksibel yang tidak didaur ulang 

biasanya ditimbun atau diinsinerasi. 

Dari segi degradasi pada lingkungan, polietilen diketahui sebagai 

polimer yang tahan terhadap degradasi, sehingga banyak diaplikasikan pada 

berbagai kemasan produk, termasuk kemasan plastik fleksibel. Tingkat 

degradasi polietilen yang cukup rendah, mungkin berdampak negatif bagi 

lingkungan, jika dikelola dengan cara ditimbun begitu saja. Cara 

pengelolaan plastik fleksibel dapat diubah dengan melakukan pengomposan 

sebelum ditimbun. Menurut Restrepo-Flórez (2014) degradasi polietilen 

dalam proses normal berjalan sangat lambat, namun tingkat degradasi 

polietilen dalam kondisi pengomposan, setelah 180 hari dapat mencapai 

60%, lebih cepat dari kondisi normal. Oleh karena itu plastik fleksibel yang 
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saat ini belum dapat didaur ulang karena keterbatasan teknologi daur ulang, 

dapat dikelola dengan proses pengomposan. 

 

2. Tahap Penyortiran 

Setiap plastik yang dikumpulkan akan disortir sebelum dikemas. Tahap 

penyortiran sudah dilakukan oleh pemulung setelah sampah plastik 

dipungut. Penyortiran oleh pemulung sangat sederhana cukup dengan 

memisahkan item botol plastik dan lembaran kantung plastik kemudian 

mengemasnya sebelum dijual ke pengepul. Pengepul yang membeli sampah 

plastik dari pemulung akan melakukan penyortiran kembali. Penyortiran 

sampah plastik yang dilakukan oleh pengepul menggunakan teknik sortir 

manual. Identifikasi plastik belum spesifik pada jenis polimer tetapi lebih 

berfokus pada bentuk, warna dan tampilan dari setiap item plastik. 

Pengepul adalah pelaku separasi awal, identifikasi yang lebih spesifik, 

mengarah ke pemisahan masing-masing polimer plastik, akan dilakukan di 

pabrik daur ulang dengan menggunakan teknologi separasi. 

Teknik sorting otomatis dilakukan di pabrik daur ulang ketika sampah 

plastik dikirim. Teknik sorting otomatis bertujuan untuk menyortir item 

plastik yang tidak teridentifikasi secara manual menggunakan teknologi. 

Menurut Ruj (2015) NIR (near-infrared) adalah teknologi yang cukup 

banyak dipakai dalam proses sorting otomatis, karena memiliki kecepatan 

identifikasi yang tinggi. Pentingnya penyortiran plastik dalam operasi daur 

ulang, mengharuskan pemulung dan pengepul menyortir sampah plastiknya 

sendiri. Separasi yang telah dilakukan pemulung dan pengepul akan 

memudahkan ketika tahap separasi dilakukan di pabrik daur ulang. Sebelum 

tahapan separasi dilakukan, pembersihan item plastik juga sangat 

diharuskan dalam kegiatan didaur ulang, agar menghilangkan kontaminasi 

dari kotoran yang menempel pada plastik. 

Permintaan pabrik daur ulang kepada pemulung dan pengepul untuk 

menyortir sampah plastik dipengaruhi oleh proses daur ulang plastik yang 

tidak bisa menggabungkan polimer-polimer. Menurut Crawford dan Quinn 

(2017) setiap polimer memiliki struktur polimer yang berbeda. Ketika 

proses daur ulang berlangsung perbedaan struktur setiap polimer akan 

menyebabkan kerusakan mekanik dan menurunkan kualitas produk yang 
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dihasilkan. Rudolph (2017) bahkan memaparkan faktor yang menyebabkan 

terjadinya kerusakan pada saat polimer plastik dicampurkan dalam proses 

daur ulang adalah titik cair polimer. Setiap polimer memiliki perbedaan 

proses pencairan dan temperatur. Titik cair PET berbeda dengan PVC, jika 

PET didaur ulang dengan PVC, maka akan terjadi degradasi resin PET. 

Kehadiran PVC dalam daur ulang PET akan merubah gas asam hidrolik dan 

mencairkan resin PET. Sebaliknya, PET yang didaur ulang dengan PVC 

akan membentuk benjolan pada resin dan mengurangi nilai material daur 

ulang. Selain itu, proses daur ulang plastik dengan mencampur beberapa 

polimer akan tidak kompatibel, dapat memunculkan kontaminan dari 

polimer plastik lain, bahkan merusak kualitas produk yang dihasilkan. 

Setiap plastik memiliki bahan aditif berbeda yang ditambahkan selama 

proses pembuatan plastik, sehingga plastik tidak selalu memiliki bahan 

campuran yang homogen. Untuk mendaur ulang plastik dengan mencampur 

beberapa polimer membutuhkan teknologi khusus, dalam menangani proses 

daur ulang dengan pencampuran beberapa polimer. Saat ini teknologi 

khusus daur ulang plastik dengan mix polimer, hanya ada di negara-negara 

maju. Oleh karena itu perlakuan separasi sampah plastik menjadi sangat 

krusial untuk menentukan keberhasilan daur ulang plastik. 

 

 

  

 

 

A       B 

Gambar 1. Proses penyortiran sampah plastik di tempat pengepulan (a) sortir botol plastik, (b) sortir kantung plastik 

 

Penyortiran ditempat pengepulan walaupun tidak spesifik pada polimer 

namun telah mengarah pada pemisahan polimer. Kegiatan penyortiran botol 

plastik jenis PET misalnya tutup botol dan label kemasan akan dipisahkan 

dari botol PET. Tutup botol biasanya terbuat dari plastik PP sedangkan 

label kemasan pada botol plastik terbuat dari polimer LDPE. Plastik PET 

adalah polimer yang paling banyak didaur ulang, Rogoff (2014) 
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memaparkan bahwa plastik PET banyak diaplikasikan dalam material botol 

dan wadah plastik sehingga tingkat daur ulangnya cukup tinggi. Industri 

daur ulang di negara-negara maju seperti Amerika bahkan telah membuat 

program-program daur ulang untuk resin PET, HDPE dan PP, karena 

penggunaannya yang cukup luas.  

Penyortiran plastik juga meliputi penyusutan ukuran plastik sesuai 

permintaan pabrik. Perlakuan penyusutan ditujukan untuk mengurangi 

ukuran plastik sesuai standar ukuran dalam proses daur ulang. Goodship 

(2007)  memaparkan ukuran partikel plastik sebelum diproses lebih lanjut 

adalah 20-50 mm, setelah disusutkan sesuai standar ukuran, partikel plastik 

selanjutnya dipipihkan. Tujuan penyusutan bobot plastik terutama pada saat 

pemisahan fraksi polyolefin (PP, LDPE dan HDPE), ketiga fraksi ini 

memiliki kerapatan dibawah 1gr/cm3. Perlakuan penyusutan ukuran akan 

memudahkan separasi spesifik polimer dan mengurangi jumlah kontaminan 

yang mungkin dapat masuk selama proses daur ulang. Item plastik yang 

diberi perlakuan penyusutan ukuran biasanya dijual dengan harga yang 

lebih tinggi dari yang tidak disusutkan ukurannya, namun perlakuan ini 

hanya dilakukan ketika jumlah sampah plastik terutama botol dan gelas 

plastik meningkat. Jika jumlah item botol plastik menurun, sampah plastik 

dikirim tanpa penyusutan ukuran. Alasannya, pengepul akan mengalami 

penurunan keuntungan dari hasil penjualan sampah plastik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A      B 

Gambar 2. Bentuk pengemasan sampah plastik oleh pengepul (a) item botol plastik, (b) kantung plastik 

 

 

 



51 
 

B. Potensi Daur Ulang Sampah Plastik 

Daur ulang plastik tidak hanya menjadi salah satu metode penanganan 

limbah untuk lingkungan, namun juga berpengaruh terhadap ekonomi, ketika 

industri daur ulang berkembang. Untuk mendukung kegiatan daur ulang, 

beberapa faktor penting terlibat didalamnya. Faktor-faktor potensial yang 

mempengaruhi kegiatan daur ulang dikemukanan oleh Cheremisinoff dan 

Ferrante (1989) dan Rudolph (2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pemulung dan pengepul serta analisis bobot nilai terkait faktor-faktor potensi daur 

ulang diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Kekuatan pasar produk daur ulang sampah plastik sebesar 88% dengan 

kriteria sangat tinggi.  

2. Faktor insentif yang diterima sebesar 72% dengan kriteria tinggi. 

3. Kuantitas dan komposisi limbah yang mempengaruhi kegiatan daur ulang 

adalah sebesar 73% dengan kriteria tinggi. 

4. Pengumpulan dan separasi untuk kegiatan daur ulang adalah sebesar 85%, 

masuk dalam kriteria sangat tinggi. 

5. Pengaruh jaringan dalam kegiatan daur ulang adalah sebesar 87% dengan 

kriteria sangat tinggi. 

Rata-rata kelima faktor tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi 

terhadap kegiatan daur ulang sampah plastik. 

 

a. Pasar 

Kekuatan pasar menjadi salah satu faktor penting, yang cukup 

berpengaruh terhadap industri daur ulang sampah plastik. Berdasarkan 

analisis potensi daur ulang, potensi kekuatan pasar sangat tinggi. Pemulung 

dan pengepul yang merupakan pelaku usaha daur ulang memberi pendapat 

bahwa pasokan sampah plastik yang mereka jual dalam jumlah besar 

dipengaruhi oleh kekuatan pasar daur ulang. Permintaan pasokan sampah 

plastik oleh pabrik daur ulang terus dilakukan. Dari pasokan sampah 

plastik, pemulung dan pengepul mengetahui beberapa produk hasil daur 

ulang sampah plastik, seperti sedotan atau kantung kresek digunakan 

kembali oleh masyarakat. Pemulung dan pengepul berpendapat bahwa 

selama pasar produk plastik daur ulang ada mereka akan terus memasok 

sampah plastik untuk didaur ulang. 
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Proses menemukan pasar untuk produk daur ulang merupakan aspek 

penting, yang harus dilakukan oleh setiap industri daur ulang. Pertumbuhan 

pasar untuk produk hasil daur ulang dapat meningkat dengan banyaknya 

permintaan. Untuk itu perlu kesadaran bahwa material alami yaitu minyak 

dan gas alam, yang digunakan untuk memproduksi plastik sangat terbatas. 

Pemanfaatan produk daur ulang tidak hanya untuk menjaga lingkungan, 

namun menumbuhkan perekonomian. Selain itu, daur ulang plastik 

mengurangi ketergantungan penggunaan bahan baku utama yaitu minyak 

dalam memproduksi plastik. Hal lain yang berkaitan dengan pasar daur 

ulang adalah teknologi, semakin banyak teknologi untuk memproduksi 

produk daur ulang, semakin besar pula keuntungan finansial yang 

diperoleh. 

 

b. Insentif 

Faktor insentif cukup berperan dalam kegiatan daur ulang, 

berdasarkan analisis potensi daur ulang, faktor ini memiliki potensi tinggi 

dengan presentase sebesar 72%. Pertumbuhan tingkat daur ulang pada saat 

ini dipengaruhi oleh pemberian insentif langsung, kepada para pelaku daur 

ulang. Persepsi pengepul mengenai insentif dalam bisnis daur ulang 

tergolong tinggi, oleh karena jumlah hasil penjualan sampah plastik yang 

dapat mencapai angka puluhan juta rupiah. Pemulung mengungkapkan 

bahwa insentif yang mereka terima dari hasil menjual sampah plastik dinilai 

sedang, rata-rata pemulung dapat memperoleh penghasilan antara 

Rp.100.000-150.000 dalam sekali jual. Perbedaan insentif antara pengepul 

dan pemulung tentunya dapat dipengaruhi oleh jumlah sampah plastik yang 

dijual serta perlakuan separasi yang diberikan. 

Insentif memberi peningkatan dalam pengumpulan limbah plastik 

serta berdampak pada peningkatan infrastruktur daur ulang limbah plastik. 

Partisipasi bisnis lokal dalam mendaur ulang sampah plastik menjadi 

meningkat, dengan mempekerjakan orang lokal dalam kegiatan 

pengumpulan dan penyortiran sampah plastik. Insentif juga diperlukan oleh 

industri daur ulang sebagai modal untuk perluasan kapasitas produksi, agar 

dapat menerima lebih banyak material plastik untuk didaur ulang. Pada 

akhirnya, pemberian insentif telah mendorong partisipasi publik untuk 
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mengurangi pembuangan sampah plastik ke lingkungan. Secara tidak 

langsung faktor insentif telah merubah kesadaran dan partisipasi publik 

dalam menumbuhkan daur ulang sampah plastik. 

 

c. Kuantitas dan Komposisi limbah plastik 

Potensi daur ulang dapat dilihat dari ketersediaan bahan baku yaitu 

sampah plastik untuk didaur ulang. Pasokan bahan baku ke pabrik daur 

ulang tergantung pada kuantitas serta komposisi sampah plastik. Kuantitas 

dan komposisi sampah plastik bergantung pada jumlah aliran limbah 

khususnya aliran limbah padat perkotaan. Fluktuasi limbah padat 

khususnya plastik dapat diperkirakan dari pola hidup masyarakat dalam 

menggunakan produk plastik. Semakin tinggi masyarakat menggunakan 

produk plastik, semakin besar pula limbah yang dihasilkan. 

Pengepul dan pemulung sampah plastik membenarkan tingginya 

pengaruh kuantitas dan komposisi sampah plastik. Setiap pelaku usaha 

seperti pengepul atau penggiling biji plastik, harus terlebih dahulu 

memastikan ketersediaan pasokan bahan baku, agar produksi dapat 

dilakukan setiap hari. Sumber sampah plastik untuk didaur ulang tidak 

hanya datang dari hasil pengumpulan sampah oleh pemulung. Sampah 

plastik dapat diperoleh juga dari buangan kantor, hotel, supermarket atau 

toko. Proses pengumpulan sampah plastik bahkan sering kali menimbulkan 

persaingan diantara para pelaku usaha daur ulang untuk dapat 

mengumpulkan sampah plastik dalam jumlah besar. 

 

d. Pengumpulan dan separasi 

Potensi faktor pengumpulan dan separasi sampah plastik termasuk 

dalam kriteria sangat tinggi. Pengumpulan dan separasi adalah tahapan 

utama yang harus dilakukan untuk mendaur ulang sampah plastik. 

Pengumpulan serta separasi sampah plastik sudah dilakukan dari 

pengumpul tingkat pertama yaitu pemulung. Pemulung hanya menyortir 

secara sederhana, nantinya tahap separasi yang lebih lengkap dilakukan di 

tempat pengepulan. Separasi sampah plastik juga termasuk membersihkan 

setiap item plastik, sebelum dikirim ke pabrik. Sampah plastik yang 
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diterima pabrik daur ulang akan diseparasi kembali berdasarkan polimer 

plastik sebelum didaur ulang.  

Setiap plastik memiliki komposisi kimia yang berbeda dan tidak 

memungkinkan untuk pencampuran dalam proses daur ulang. Dalam aliran 

limbah perkotaan, plastik biasanya telah bercampur dengan berbagai 

material limbah lainnya. Plastik yang akan didaur ulang harus disortir dari 

limbah padat lainnya dan disortir lagi sesuai kategori item plastik. Tahap 

pengumpulan dan separasi dilakukan oleh pelaku usaha tingkat pertama 

yaitu pemulung, pengepul atau lapak-lapak sampah. Tahap separasi oleh 

pelaku daur ulang tingkat pertama masih tergolong manual, selanjutnya 

akan dilakukan sorting otamatis dengan menggunakan teknologi di pabrik 

daur ulang. 

 

e. Jaringan daur ulang 

Jaringan daur ulang memiliki pengaruh yang tergolong tinggi dalam 

usaha daur ulang sampah plastik. Pemulung, lapak sampah, pengepul, 

penggiling biji plastik hingga penyuplai terbentuk dalam sebuah jaringan 

industri daur ulang sampah. Para pelaku usaha daur ulang mengumpulkan 

bahan baku yaitu sampah plastik untuk dipasok ke pabrik daur ulang. 

Dalam jaringan daur ulang, pemulung merupakan ujung tombak kegiatan 

daur ulang. Pemulung mengumpulkan bahan baku yang kemudian dijual ke 

tempat pengepulan. Pengepul merupakan perantara tingkat pertama yang 

menyalurkan berbagai material daur ulang dalam jumlah yang besar, 

dengan kondisi plastik yang telah melewati beberapa perlakuan serta telah 

dikemas rapi. 

Pengepul mengumpulkan berbagai jenis sampah yang dibeli dari para 

pemungut sampah plastik dan disalurkan ke penyuplai. Penyuplai adalah 

perantara yang langsung memasok bahan-bahan daur ulang ke pabrik, 

dalam bentuk asli. Penyuplai biasanya hanya mengumpulkan satu jenis 

bahan saja misalnya penyuplai logam, penyuplai besi, penyuplai kaca atau 

penyuplai plastik. Pengepul dan penyuplai juga dapat mengirim material 

plastik ke tempat penggilingan plastik, nantinya, material plastik akan 

dikirim ke pabrik dalam bentuk biji plastik. Jika dikirim dalam bentuk biji 
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plastik maka harga yang dipatok relatif lebih tinggi dari harga material 

plastik utuh. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Jaringan Daur Ulang Sampah Plastik 

 

C. Timbulan dan Komposisi Sampah Plastik di TPS 

Pengukuran timbulan sampah plastik pada tempat penampungan sampah 

Tambak Rejo menggunakan metode Loud Count Analysis. Pengukuran dilakukan 

selama 8 hari berturut-turut, meliputi pengukuran berat dan volume sampah 

plastik. Sampah plastik dipilih secara acak pada tumpukan sampah kemudian 

diukur berat dan volumenya. Berat sampah plastik selama pengukuran berkisar 

antara 7-9 kg/hari. Pada hari ke-6 dan ke-8, jumlah sampah plastik meningkat, 

dipengaruhi oleh kegiatan tertentu yang diselenggarakan pada beberapa hotel.  

Total volume sampah plastik sebesar 3,44726 m3 dan rerata volume sampah 

plastik sebesar 0,8618 m3/unit. 

Sampah hotel yang dikirimkan ke TPS Tambak Rejo cukup besar 

jumlahnya. Setiap hari, jumlah hotel yang mengirim sampah ke TPS berkisar 

antara 14 hingga 16 hotel. Satu hotel dapat menghasilkan sampah sebanyak 12 

hingga 15 kantung plastik sampah, berisi sampah sisa makanan dan sampah 

plastik. Khusus sampah plastik, berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, 

diperkirakan sampah yang dihasilkan untuk satu hotel berkisar antara 4 sampai 5 
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Penyuplai 

Pemulung 

Penggiling Biji Plastik 
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kantung sampah. Komposisi sampah plastik didominasi oleh plastik PET sebesar 

35%, PP sebesar 12%, LDPE sebesar 42% dan HDPE sebesar 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Komposisi Sampah Plastik 

 

Komposisi tertinggi adalah plastik LDPE sebesar 42%, dengan item sampah 

plastik didominasi oleh plastik kemasan, plastik wrap dan kantung plastik. Item 

plastik PET, HDPE dan PP didominasi oleh botol plastik seperti botol air mineral 

dan botol soda, wadah makanan, wadah kosmetik, gelas plastik serta jerigen. 

Jenis plastik thermoplast lain seperti plastik PS dan plastik OTHER jumlah 

itemnya sangat sedikit sedangkan plastik PVC jarang ditemukan dalam aliran 

sampah plastik di TPS. Item plastik PS adalah wadah makanan dari styrofoam 

dan plastik OTHER berupa kemasan minyak atau sabun. 

Dominasi plastik LDPE, disebabkan oleh penggunaannya yang terus 

meningkat, terutama untuk pengemasan produk. Saat ini plastik LDPE yang 

diaplikasikan dalam bentuk plastik kemasan produk, kantung plastik dan plastik 

wrap cukup tinggi penggunaannya. Dampak dari meluasnya penggunaan plastik 

LDPE adalah jumlah aliran limbah yang lebih besar dari resin plastik lainnya. 

Rudolph (2017) memaparkan tingginya limbah plastik LDPE ditemukan di 

berbagai negara. Amerika dan Eropa bahkan memiliki kemiripan dalam aliran 

limbah plastik, dimana jumlah tertinggi limbah plastik didominasi oleh plastik 

LDPE diikuti plastik PET, HDPE dan PP. 

Saat ini, lahan-lahan penimbunan didominasi oleh plastik LDPE khususnya 

kantung plastik, seperti yang terjadi pada lahan penimbunan TPS Tambak Rejo. 

Chae (2018) memaparkan dominasi polyethylene dari tas plastik pada landfill 

telah ditemukan pada beberapa negara Asia termasuk Indonesia sebab tas plastik 
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banyak digunakan oleh masyarakat namun belum diimbangi dengan cara 

mengelola sampah plastik yang baik. 
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Gambar 5. Komposisi Sampah Plastik di TPS Tambak Rejo, (a) PET, (b) LDPE, (c) HDPE, (d) PP 

 

1. Daur Ulang Sampah Plastik di TPS 

Plastik LDPE merupakan jenis plastik dengan komposisi tertinggi di 

TPS, namun sering ditimbun untuk tujuan pengurukan lahan. Dapat 

dikatakan sampah plastik LDPE di TPS tidak memiliki nilai ekonomis 

dibanding jenis sampah plastik lain yaitu PET, HDPE dan PP. Berdasarkan 

jenis resin plastik yang dapat didaur ulang, plastik LDPE termasuk sebagai 

jenis plastik dengan tingkat daur ulang sedang, tingkat daur ulang tertinggi 

adalah resin PET dan PP. Saat ini sejumlah besar plastik pengemasan 

terbuat dari resin LDPE dan plastik pengemasan telah didaur ulang secara 

luas. 

Berdasarkan data Plastics Europe, pada tahun 2016, permintaan untuk 

mengoleksi plastik LDPE khusus plastik kemasan mencapai 16,7 metrik 

ton. Angka daur ulang untuk plastik kemasan LDPE mencapai 40, 9% lebih 

tinggi dari angka penimbunan plastik kemasan LDPE yaitu 20,3% (Plastics 

Europe, 2017). Maka, plastik LDPE yang ditimbun pada TPS pada 

dasarnya dapat dikoleksi dan diseparasi untuk dikirim ke pabrik daur ulang. 

Kegiatan penimbunan yang dilakukan sangat merugikan jika dilihat dari sisi 

lingkungan. Selain itu kapasitas lahan penimbunan yang ada saat ini sudah 

tidak memungkinkan untuk menerima timbunan sampah plastik dalam 

waktu yang lama.  
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Gambar 6. Kondisi lahan penimbunan sampah plastik lapak sampah Tambak Rejo 

 

2. Separasi Sampah Plastik di TPS 

Kuantitas limbah plastik pada TPS Tambak Rejo cukup besar dengan 

dominasi plastik thermoplast, sehingga memungkinkan untuk didaur ulang. 

Selain plastik LDPE, sampah plastik PET, HDPE dan PP di TPS Tambak 

Rejo memiliki potensi untuk dapat didaur ulang. Berdasarkan angka 

komposisi sampah plastik di TPS, maka sampah plastik yang dapat didaur 

ulang sebesar 95%. Jenis plastik yang dapat didaur ulang adalah plastik 

PET yaitu item botol plastik. Item gelas plastik dan wadah plastik dari 

plastik HDPE dan PP serta plastik LDPE yaitu plastik wrap dan kantung 

plastik. Jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang adalah jenis plastik 

fleksibel dari resin LDPE, jenis plastik ini mungkin dapat ditimbun pada 

lahan yang ada di TPS. Item plastik fleksibel di TPS jumlahnya lebih 

sedikit dibanding plastik wrap dan kantung plastik. Jika penimbunan 

sampah plastik hanya dilakukan untuk plastik fleksibel, maka lahan 

penimbunan di TPS masih mampu menampung. Tentunya, penimbunan 

harus dilakukan dengan kompaksi agar tidak masuk ke laut. Disarankan 

agar melakukan pengomposan pada plastik fleksibel sehingga lebih cepat 

terdegradasi. 

Dalam operasi daur ulang sampah plastik, tahap koleksi dan separasi 

sampah plastik perlu dilakukan sebelum dikirim ke pabrik daur ulang. 

Pengumpulan sampah plastik di TPS Tambak Rejo masih belum terstruktur 

dan tidak ada perlakuan separasi. Pengumpulan item plastik di TPS 

dilakukan dengan mencampur berbagai resin plastik dalam satu kali 

pengemasan, item botol plastik tidak dipisahkan dari gelas plastik dan 
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lembaran plastik LDPE dibuang begitu saja ke lingkungan. Untuk itu TPS 

Tambak Rejo, perlu melakukan pengumpulan dan separasi sampah plastik, 

sesuai operasi daur ulang. TPS dapat mengumpulkan seluruh item sampah 

plastik kemudian melakukan penyortiran seperti pemisahan item botol 

plastik dari wadah/kontainer plastik, gelas plastik dan kantung plastik. Item 

botol plastik dapat disortir dengan memisahkan tutupan dan label kemasan. 

Tujuan pemisahan label dan tutupan botol plastik oleh karena adanya 

perbedaan polimer, label botol plastik terbuat dari resin LDPE sedangkan 

tutup botol cenderung berpolimer PP. Dengan melakukan pemisahan 

tersebut, TPS mampu menjual tiga item plastik terpisah yaitu botol, label 

dan tutup botol. 

Selama melakukan penjualan botol plastik, TPS tidak melakukan 

separasi terstruktur, padahal dengan melakukan separasi keuntungan 

penjualan sampah plastik dapat meningkat. TPS juga dapat melakukan 

penyusutan ukuran plastik untuk lebih meningkatkan nilai jual sampah 

plastik, penyusutan berlaku pada item gelas plastik. Pembersihan item 

plastik termasuk dalam kegiatan daur ulang. Item plastik di TPS perlu 

dibersihkan sebelum dilakukan pengemasan. Untuk menghemat sumber 

daya air dalam proses pembersihan, TPS dapat menggunakan wadah 

berukuran besar untuk mencuci item plastik, sehingga tidak terjadi 

pemborosan air. Pembersihan item plastik lebih diutamakan untuk plastik 

LDPE yang banyak bercampur dengan sampah makanan dan kotoran dari 

hotel. Item botol, gelas atau wadah/kontainer plastik biasanya sudah 

dikemas terpisah ketika sampah diangkut dari hotel, sehingga keadaan item 

plastik masih cenderung bersih ketika dipilah.  

TPS memiliki potensi untuk melakukan bisnis daur ulang, karena 

memiliki sumber sampah plastik dari hotel-hotel dan supermarket dalam 

jumlah besar. Kuantitas dan komposisi limbah merupakan salah satu 

kriteria dalam kegiatan daur ulang. Pelaku daur ulang harus memastikan 

ketersediaan bahan baku yaitu sampah plastik, untuk kelancaran kegiatan 

daur ulang. Selain kuantitas sampah plastik, kegiatan pengumpulan dan 

separasi di TPS adalah salah satu kriteria utama kegiatan daur ulang. TPS 

mungkin dapat memanfaatkan sebagian lahan penimbunan yang ada di 

lokasi,untuk dijadikan sebagai tempat separasi sampah plastik. Jalinan kerja 
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sama dengan pelaku daur ulang seperti pemulung, pengepul maupun tempat 

penggilingan biji perlu dilakukan oleh TPS. Tujuan kerja sama dalam usaha 

daur ulang adalah untuk melancarkan kegiatan distribusi sampah plastik ke 

pabrik daur ulang. Jika pasokan sampah plastik masih di TPS masih 

cenderung lebih kecil dari pasokan sampah plastik oleh para pengepul, TPS 

dapat mengirimkan ke tempat penggilingan biji plastik. Tempat 

penggilingan biji plastik akan menjadi perantara untuk memasok bahan 

baku ke pabrik dalam bentuk biji plastik.  


